
iiiiiiiiiii

:::::::::::

§1!
iiiiiiiiiii

iiiiiiiiiii

Revista d'informació' í animació' cultural

Sants ~Hostafrancs~ La Bordeta

::::::::::

i;;-;

iiiiiiiii

ii;:i:;i:i

iiiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiii

:::::::

:::::

:::::::::::

::::::::::::
::::::::::::

::::::::::

::::::::::::

i:::::::::::

FEBRER- 83



d? mkfk t4ó
a /<s ?to



3
EDITORIAL

SOBRE COTXERESASSOLIR LA CONTINUÏTAT

Estem treballant molt intensament. Volem que el

barri tingui revista i ho podem assolir. En l'editorial del

darrer número de “Trenc d'Alba" (núm. 6, desembre) érem

molt realistes: sense col·laboració de la gent del barri no

podíem continuar. Hem pogut comprovar que hi ha força

gent que està pendent del que fem i que ens anima a

continuar. L'única cosa que volem és això: continu itat,

que el lector sàpiga que si avui té aquesta revista entre les

mans, també l'hi tindrà el mes vinent i l'altre i l'altre.

Amb continu itat arribarà publicitat, subscripcions i amics

col·laboradors. Amb aquest número 7 volem la continu i-

tat. Si tothom respon'com esperem, si les campanyes que

acabem de fer per obtenir publicitat i per ampliar el

nombre de subscriptors donen els fruits esperats, la con-

tinu itat de "Trenc d'Alba" serà una realitat. I seria

estupend que la continu itat comencés ja avui i que en el

mes de març puguem celebrar mínimament eufòrics el

nostre 1r. aniversari. Des d'aquí us animem, amics de la

revista, que ens ajudeu a assolir la continu itat.
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El teme de les Cotxeres torna a ser notícia de primera

magnitud en la vida del barri. L'Ajuntament té prevista la

inauguració de les Cotxeres com a centre cívic per al mes

de febrer. Definitivament, s'haurà acabat una de les histò-

ries més reivindicatives del barri. Però no tothom n'està

content. Alguns sectors d'aquí, principalment gent d'enti-

tats, no veuen massa clar que això dels centres cívics sigui

un vehicle útil per canalitzar les inquietuds i les necessi-

tats dels ciutadanas del barri. Lògicament, la vida d'una

associació o entitat popular és molt activa i animosa. De

moment, la impressió que es treu de les Cotxeres no sem-

bla que lligui gaire amb aquests conceptes: horaris molt

testimonials, una gran fredor i la sensació que tot allò és

massa bonic i es fa inaccessible. Però tampoc no podem
ser crítics en tot. Hem de deixar passar un quant temps.

La idea dels centres cívics és bona, molt bona diríem. Uns

centres cívics ben portats poden esdevenir mitjans ideals

perquè la gent que té inquietuds culturals i personals hi

trobi un lloc per realitzar-se, un lloc que sigui com a casa

seva. Ara bé, la gent s'hi ha de trobar de gust, i la cultura

popular no creiem que tingui gran cosa a veure amb un

ambient fred i tancat. La gent de Sants ha de fer seu el

centre cívic de les Cotxeres. Ara l'esforç s'ha d'encaminar

cap a la consecució d'un centre cívic obert, útil, i que

sigui, també, eina profitosa per a les entitats. I les entitats

han d 'interessar-se per les Cotxeres. Si les Cotxeres suposa

la marginació d'algú, si les Cotxeres no representa res per

a Sants, si no assoleix el caliu de la gent, aleshores caldrà

reivindicar de nou les Cotxeres.

SUMARI

4 -5-6 -7. Tot sobre Cotxeres; 8-9. Notícies; 10. Plaques del carrer "Jocs
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Alejandro Amusco; 20. Una mica de tot; 21. Los trabajos y los días;
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pis: PB Director Centre Cívic, Assis-

tents Socials, Informació; PI Serveis

Socials; P2 Serveis Socials; P3 Ser-

veis Socials; P4 Serveis de Joventut.

Al cap de pocs minuts arriba en

Josep Quadres, el Director del Cen-

tre Cívic de les Cotxeres i del Casi-

net d'Hostafrancs. D'uns trenta

anys, nerviós, actiu i molt amable.

Dins del seu despatx, dues taules,

quatre cadires, parets blanques i

unes cortines com de roba que van

del sostre a terra. M'ensenya un am-

pli dossier de les activitats que s'han

fet, sobretot al Casi net, que funcio-

na des de fa tres mesos, i després,

juntament amb la Teresa que acaba

d'arribar, pugem cap a dalt.
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COTXERES A

L'entorn actual de les Cotxeres

és, encara, força precari: una tanca

metàl·lica envolta l'històric garatge i

per una petita obertura es pot arri-

bar a l'entrada. Allí, darrera un

mostrador, un parell de guàrdies t'a-

tenen. "iEI senor Quadres?, -Toda-

vía no ha llegado. Si quiere usted

esperarlo allí''. Una sala d espera

molt correcta m'ofereix una sèrie

de fulletons municipals, entre- els

quals n'hi ha un - o dos, un de co-

lor verd i un altre de color rosat—

titulat "Centre Cívic Cotxeres de

Sants. Serveis Municipals al barri".

Des del banc puc observar un edifici

que fon el funcionalisme amb un

cert luxe: es veu, a mà esquerra, un

tauló totalment ple de papers,

anuncis, convocatòries, etc., unes

parets blanquíssimes, un ascensor a

l'esquerra i diverses plantes. Al cos-

tat de l'ascensor una placa molt vi-

sible m'indica el que hi ha a cada
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Al primer pis hi ha la sala gran,

d'uns cinquanta metres quadrats,

amb una gran taula, cadires al vol-

tant, les cortines de roba també;

molt ample, molt espaiós, molt

net... molt maco, vaja. "Oye, lím-

piame un poco esto que esta noche

hay una película". Un guàrdia que

ens acompanya ho neteja, o més

que netejar-ho ho posa a to, que de

net ja n'està. La resta de les sales

són per l'estil: una sala per a nens

subnormals amb un d'aquests mi-

ralls que per una banda són re-

flexius i per l'altra no, despatxos,

plantes, rajoles de gres morat a terra

i una sala, a la quarta planta, per a

joves, preciosa també. “Realment

està molt bé i és molt bo tot això

-^ns comenta en Josep Quadres—,
l'empresa constructora ens ho ha

fet de p... mare". I té raó.

balti
força avençat, on hi ha de tot —o hi

haurà- . Respectant l'arquitectura

original de les Cotxeres s'ha bastit

un gran edifici: una sala d'actes per

a cent persones amb seients ja fixats

a terra, una altra d'exposicions amb
columnes pel mig i molt espaiosa,

una futura biblioteca, bar, etc. Un
dels elements que més criden l'aten-

ció d'aquest edfici són les grans cla-

raboies que l'envolten: uns grans vi-

dres “antibales" —afirma el seu di-

rector— que van del sostre al terra

mateix i que li donaran una gran vi-

sibilitat de dia, encara que a alguns,

com a la Teresa, li pot donar un

cert vertigen. Una de les esplèndides

sales adossades a la vidriera podrà

servir, a l'estiu, "de solàrium i tot,

i s'hi estarà de conya". En Josep

Després de veure aquest primer

edifici —n'hi ha dos més— ens n'a-

nem cap a fora a veure els altres

dos, encara no acabats.

De veure'ls no els veiem massa

bé, ja que a part que encara no hi

ha la instal·lació elèctrica, és negra

nit. En unes ombres molt espaiades

s'instal·larà un gran auditori, amb
capacitat per a cinc-centes persones.

Al seu costat hi ha un altre edifici.

celona i, en fi, no sé com dir-vos-

ho... és com un palau social, enmig

d'un barri.

Ara només manca que s'obrin les

portes. En Josep Quadres ens afir-

ma i reafirma que el Centre està

obert a tothom, tant particulars

com a les entitats, que les instal·la-

cions serveixen per a qui ho dema-

ni, d'acord amb uns cànons de

temps i espais, tot esperant que la

gent no es passi, com sembla que

succeeix al Casinet. Allí, però, les

relacions "entre el Centre ï les enti-

tats —ens explica el seu director—

són molt bones; no tenim proble-

mes. Desitjo que aquí succeeixi el

mateix". Recelant de les entitats,

en Josep Quadres ens acompanya a

la porta i ens acomiadem tot espe-

rant veure'ns una altra vegada. Des

de fora tornem a observar el Centre

Cívic; és magnífic, potser massa.

(Moltes gràcies al guàrdia que ens

guià per les fosques obres.)

Quadres està orgullós, i nosaltres

bocabadats. Caminant per aquelles

meravelloses ombres, el director del

Centre ens adverteix que anem amb
compte amb alguns endolls que hi

ha per terra: d'acord.

Ja està, ja ho hem vist —?— tot.

Realment, el Centre Cívic de les

Cotxeres té unes condicions, abans

de ser inaugurat, esplèndides. És el

més gran de tots els que hi ha a Bar-
Text: Aleix Ferrater

Fotos: Eduard i Teresa



EL SECRETARIAT D'ENTITATS
f

A L'ATAC

La reacció del Secretariat d'Enti-

tats de Sants, Hostafrancs i la Bor-

deta va ser gairebé immediata. El

Secretariat, que ja havia manifestat

en nombroses ocasions el seu escep-

ticisme davant el tema Cotxeres,

considerà que l'article de Jaume Fa-

bre sintonitzava amb la seva opinió.

Una setmana després de la publi-

cació de l'esmentat article, el Secre-

tariat d'Entitats adreçava una carta

als principals diaris i revistes (entre

elles “Trenc d'Alba''). El contingut

de la carta coincidia plenament amb
la tesi de l'article signat per Jaume
Fabre. Aquesta era la reflexió del

Secretariat: “A les Cotxeres de

Sants —ens deia la carta— es dóna el

cas que amb total menyspreu de l'o-

pinió de la Gestora Provincial i amb
l'aquiescència del Consell de Dis-

tricte, l'àrea de Descentralització i

Participació Ciutadana està conver-

tint molts dels espais que havien de
ser per a ús i gaudi dels veíns en de-

pendències de la burocràcia munici-

pal". La carta del Secretariat fou

publicada en diversos mitjans de co-

municació en la darrera setmana de

l'any '82.

LA GUERRA
DELS CENTRES CÍVICS

La propera inauguració del Cen-

tre Cívic de les Cotxeres ha reavivat

una forta polèmica. I diem reavivat

perquè el tema “Cotxeres" és ja po-

lèmica des de fa una colla d'anys.

Ara, quan la política que ha de regir

aquest Centre Cívic ha quedat defi-

nida, han sortit de nou a la llum pú-

blica les opinions dels qui, malgrat

tot, encara no ho veuen massa clar.

A poc d'acabar l'any '82 apare-

gué al periòdic “Hoja del Lunes" un
article polèmic. El signava el cone-

gut periodista Jaume Fabre, expert

en temes urbans i coautor junt amb
en Huertas del llibre "Barris de Bar-

celona", i portava com a títol “Cen-
tros Cívicos". L'article fou molt co-

mentat entre la gent del barri sensi-

bilitzada pel tema i sobretot pels

qui d'alguna manera o altra han cri-

ticat la manera com s'ha portat dar-

rerament el tema Cotxeres. Fabre,

en el seu article, raonava el desencís

que actualment tenen moltes perso-

nes en el tema dels Centres Cívics.

Un desencís, deia, que ve donat per

l'organització que es preveu: "Un
director impuesto por el ayunta-

miento; en algún caso, una junta de
distrito completa ocupando unos
cuantos despachos y tallando los

mozos que se van a la mili; y unas

paredes frías, infrautilizadas o arti-

ficial mente dinamizadas". Fabre

acabava amb una dura crítica: "si el

ayuntamiento prefiere financiar

actos propios en lugar de ayudar a

las entidades existentes, se produci-

rà una depauperación progresiva de

ío que es la riqueza principal de los

barrios: la riqueza de su diversidad

asociativa".
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I EL BATLLE JUSTIFICA
LA POLÍTICA DE L'AJUNTAMENT

El batlle de la ciutat, senyor Pas-

qual Maragall, va estar amb perso-

nes representatives del barri, ja fa

unes quantes setmanes. Fou en un
conegut restaurant del barri i

“Trenc d'Alba" va estar-hi present.

Es van parlar de moltes coses: dels

problemes de la ciutat i del barri,

d'anècdotes i d'assumptes greus. La
sensació general va ser prou positi-

va. Va donar la impressió que el se-

nyor Maragall és un home preocu-
pat pels problemes dels barris i per
això va manifestar la intenció de
potenciar al màxim la figura dels re-

gidors de districte. Però en el tema
dels Centres Cívics no va donar la

raó a la tesi d'en Fabre i del Secre-

tariat. El president del Centre So-
cial - col·laborador de "Trenc d'Al-

ba"— va manifestar amb el màxim
de rigor la preocupació que existeix

entre alguns sectors del barri per la

manera de portar la qüestió dels

Centres Cívics. La resposta del bat-

lle va ser bastant clara tot i no en-
trar en polèmica. El senyor Maragall
va opinar que la filosofia dels Cen-
tres Cívics era correcta, que a la

llarga donaria bons resultats i que
no creia en la competència entitats

del barri-ajuntament. "Hem de pen-
sar - va dir el senyor Maragall— que
no sempre les entitats d'un barri po-
den estar animades. De fet ha passat
que, segons el moment que es viu,

l'ímpetu de les entitats decau i ales-

hores el barri resta amb una vida
cultural minvada. Nosaltres tenim
l'obligació - va acabar el senyor Pas-
qual Maragall- d'assegurar que a ca-
da barri existeixi sempre vida cultu-
ral. I aquest és l'objectiu dels Cen-
tres Cívics".

La guerra dels Centres Cívics s'ha
fet palesa en aquests dos darrers me-
sos. A partir d'ara caldrà veure els

resultats i esperar les actituds de les

parts implicades. De moment cal

valorar molt positivament la reunió
que se celebrà el passat 20 de gener
entre el Consell del districte, el Se-
cretariat d'Entitats i l'Ajuntament.
Una reunió molt esperada i que va
servir per clarificar els punts de vis-

ta de cadascú. Les entitats, per la

Los centros cívicos

El Secretariat d’Entitats, del que
forman parte un centenar de enti-

dades, està viviendo la gestión mu-
nicipalizadora que se està efec-
tuando en los centros cívicos de
Hostafrancs, inaugurado hace dos
meses, y el de las Cocheras de
Sants, en construcción; espacios
que lòs vecinos, con sus acciones,
hicieron recuperables para la-

ciudad y en los que habíamos
puesto tantas esperanzas de ges-
tión popular.

Tal como van las cosas, las enti-

dades nos podemos sentir rece-
losas de la posible competència
desleal que nos haràn los centros
cívicos, apoyados con un potencial
económico y de gestión de origen
municipal. Verdad es que la Admi-
nistración nos ha repetido diversas
veces que los vecincs y las enti-

dades tenemos un papel a jugar en
los centros cívicos. Esto, hasta

ahora, sólo son buenas palabras.
En realidad, el ayuntamiento hace lo

que quiere, sin tener en cuenta
nuestra opinión. En las Cocheras
de Sants se da el caso que, con me-
nosprecio de la opinióq de la Ges-
tora Provincial y con la aquiescència
del Consejo del distrito, el Area de
Descentralització i Participació Ciu-
dadana està convirtiendo muchos
espacios que habían de ser para
uso y disfrute de los vecinos en ofi-

cinas de la burocràcia municipal.
Estamos muy preocupados por

la poca participación y nula descen-
tralización que en realidad ofrece
esta Area que ostenta unos
nombres tan pomposos en su titula-

ridad y tan poco reales en su aplica-
ción. Un ejemplo patente de esta
trayectoria lo tenemos en su actua-
ción, hasta hoy, en los centros cí-

vicos de Barcelona. - Comissió
Executiva del Secretariat d’Enti-
tats de Sants, Hostafrancs y La
Bordeta. (Barcelona.)

P.MARAGALL:

Vobjectíu dels Centres Cívics és
assegurar Xa vida cultvral

als barris”

seva part, també han pogut donar la

seva impressió en les dues convo-
catòries organitzades pel Secreta-

riat. Una d'elles, la del 12 de gener,

va aplegar a més de 30 entitats (per

citar-ne algunes: Centre Social, Es-

coles Proa i Lavínia, Orfeó de
Sants, Parròquia i escola Sant Me-
dir. Ateneu Popular i partits com el

PSC, PSUC o CDC). Tot aquest mo-
viment, malgrat les diferències de
criteri, té almenys un punt positiu:

ningú no podrà dubtar que el barri i

la vida associativa romanen, sortosa-

ment, més vius que mai.

El tema Cotxeres no acabarà

aquí. Ja hem comentat alguna vega-

da que es fa difícil fer una revista

del barri sense parlar de Cotxeres. A
"Trenc d'Alba" sempre guardem un
espai per Cotxeres. I no cal ser mas-
sa futuròlegs per afirmar que el se-

guirem guardant.

Alfred Picó



8

PISOS A LA PLAÇA

A! Cinturó de Ronda, cantonada

Miquel Àngel, el moviment ciutadà

ha perdut una altra batalla. Allà ha-

via d'haver-hi una plaça, molt rei-

vindicada pels veins, però noi!, una

altra vegada les empreses construc-

tores han sortit amb la seva. De res

no ha servit que el tema s'hagi por-

tat als tribunals de Madrid. Un cop

més hem pogut observar com un es-

pai verd ha estat ocupat per un altre

de color gris.

GRAN CONCERT AL PALAU

En homenatge al mestre Enric

Ribó tingué lloc al Palau de la Mú-

sica Catalana un gran concert or-

questral i coral del no menys mestre

Joan Lamote de Grignon. L'obra in-

terpretada fou "La nit de Nadal", i

una de les corals que hi prengueren

part era l'Orfeó de Sants. La mati-

nal del Palau fou molt emotiva i, al

final, la directora de l'Orfeó (Mont-

serrat Pous) lliurà un obsequi al

mestre Ribó entre les seves llàgri-

mes i els aplaudiments del públic.

Un gran concert en homenatge a

un gran mestre i amb la participa-

ció, entre d'altres, d'una gran coral.

UN ALTRE GRAN CONCERT

Aquest es féu a l'església de Sant

Medir i anà a càrrec de l'entranya-

ble Societat Coral "La Floresta" de

la Bordeta. El programa constava de

cançons populars catalanes i estran-

geres, cançons reinaixentistes i can-

çons de músics com Beethoven,

Bach, Schubert i d'altres. Fou una

gran demostració interpretativa co-

ral d'un conjunt de peces molt va-

riades i molt ben triades.

Des de "Trenc d'Alba'' felicitem

el Xavier Falcó, un president ro-

màntic al mil per mil, i els directors

de la Societat, en Miquel Martí i la

Ma. Mercè Valero.
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inúa el espectàeulo
Organitzada pels Serveis de Cultu-

ra del nostre Ajuntament, se celebrà pafl0lse habíaconver-yr
una exposicio de )oves pintors al Pa-

lb^ dando todo un ’/
lau de la Virreina, al costat d'entbol moderno. w/
Ramon Cases. Els pintors van serceltina

reunits sota el nom de "Grup de l.f^s
pintors de Nou Barris", d'entre els'^^
quals hi havia dos representants del^'ca^

nostre barri: Ferran Giménez i Car-

los Joro.

Realment, és de destacar l'obra*//,7

^
d'aquests dos artistes santsencs;/

posseeixen una sensibilitat i domini
de la tècnica pictòrica força enco-

miables. Els tres díptics d'en Fer- 1 -

ran Giménez "Mort dolça" són
.

d'una suavitat, bellesa i expressió 1-

fabuloses. És un gran pintor, sens i

Xi
dubte, així com en Carlos Joro amb

rcels seus "Rojo sobre negro" i "Las
infieles verónicas".

’c Endavant, doncs, i esperem veu

ïa re més quadres vostres molt aviat,

f
. Felicitats!
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21 . La Garnga.
rolló. Oar Vic. Montmeló. 20. | Solsona, 21 ~Àndoi

ATRACAMENT AL METRO 19

/ eros-S
XSalud-F
fian Roqut
Pomar-Llei

S.Central-

Panchos-F,

Aguila-Esti'

Singuerlin-,

Amigos-Fu.

CLASl]
fià, 27

1
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5a Ens referim a Candelària Borni-
ot

i 7quel. A molts lectors no els dirà res

^aquest nom, però si us passegeu pel

iscarrer Olzinelles i us trobeu una ve-

lleta que us pregunta per anar a la

plaça Catalunya, responeu-li amb
^comprensió i indiqueu-li el camí. ^Segons sembla, dues persones que
^Aquesta dona, no tan perturbada o-aconeixien molt bé el moviment dels
*com sembla, té una filla a l'avingu-

í'J policies aprofitaren el fet que
^*da de la Rep. Argentina, on molt 2-4

aqUests es dirigien cap a una altra
4<sovint es dirigeix perquè, segons ens 3-oestació per dur a terme la seva tas-

4|digué, es troba molt sola. El drama ca. El botí fou força substanciós.

,
fi

es produeix cada vegada que la Can- per sort no hi hagué cap desgràcia
tedelària arriba a la porta de la casa ^personal.
^de la seva filla - aneu a saber les pe-

tiripècies que haurà passat per arri-
—

^bar-hil- i, senzillament, no la hi vol

Qobrir. La Candelària diu que la vol J r.H

’rtmatar, però és que es troba sola i no§
sap on anar. Un servidor ha pogut
veure més d'un cop la Candelària as-

'

Sf ; ?

seguda a la porta de la casa de la se- ;

va filla tot dient

'K-'Ss.
|

3. Bell-llo

srmens, 1

).Castellí

óQué voy a ha- Mil
cer?. Sants està muy lejos; donde^J
voy a dormir esta noche?..." La^^
gent d'allà la pren per boja, i la po-^S
licïa sempre acaba per endur-se-la,^*
després que algun veí l'hagi avisada

dient que a la porta de casa seva hi®
ha una vella boja que li demana per®^
passar la nit.
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Plaques
del carrer:

“jocs florals”

Al carrer dels Jocs Floras ja s'han

col·locat les noves plaques indicado-

res del nom del carrer adaptades a

la normativa municipal. La iniciati-

va ha vingut per part d'una entitat

d'aquest carrer: la Unió Excursio-

nista de Catalunya-Sants. Les pla-

ques foren instal·lades pels serveis

de l'Ajuntament, però han estat ín-

tegrament finançades per la UEC.
En total 1 1 plaques (dues amb dedi-

catòries al nom del carrer) i una
quantitat de diners prou important.

Les noves Diaques del carrer Jocs

Florals ens porten a una reflexió

prou seriosa: han de ser les entitats

pafticulars les que prenguin la ini-

ciativa davant la lenta acció dels or-

ganismes públics? El cas que avui

comentem n'és un exemple clar. Si

l'acció de la UEC té èxit, ja ens ima-

ginem una bona colla d'entitats del

barri patrocinant les despeses del

canvi de plaques del seu carrer.

L'eslògan seria clar: "No a la lenti-

tud oficial. Si es vol anar per feina,

les entitats garanteixen el canvi... de

plaques". En 2 dies Barcelona amb
plaques noves. I contents. L'ajunta-

ment estalviaria diners a dojo, els

veíns del carrer estarien satisfets a

topall i les entitats cofoies d'haver

estat elles les patrocinadores del

canvi. I com que la política sempre
ens han dit que és seriosa, tot això

costa d'entendre. 0 no?
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ELS NOSTRES EDIFICIS
En un primer moment, l'objectiu d'aquest article era parlar de dos

edificis molt interessants del nostre barri com són l'Alcaldia i el Mercat

de Sants. Però, un cop començada la recerca de les dades, hem pogut

constatar la manca d'informació sobre aquests edificis i sobre d'altres ele-

ments artístics del nostre barri. Malgrat alguns intents per part de parti-

culars i d'alguna entitat, les poques coses de valor artístic que tenim res-

ten en el més absolut silenci informatiu i corren el perill de desaparèixer

a causa de la ignorància general sobre la seva vàlua.

El barri de Sants ha estat sempre

un barri obrer i això es reflecteix

tant en la seva arquitectura i urba-

nisme com en tots aquells elements

artístics que ornen qualsevol barri

donant-li personalitat pròpia.

Però Sants gaudeix d'edificis

d'habitatges, mercats, places i edifi-

cis industrials molt interessants amb
un veritable valor artístic i és una

llàstima que hi hagi tan poca infor-

mació sobre ells.

La nostra recerca sobre dades

dels edificis objecte de l 'article ens

van portar a l'Arxiu Històric de

Sants on el Sr. Cartanà va posar a la

nostra disposició tot el material fo-

togràfic que tenia a més de la poca

informació escrita que existeix, en

la seva major part obra de l'arqui-

tecte Víctor Argentí que, el febrer

de 1977, va fer un estudi sobre els

edificis més interessants del nostre

barri a base de fitxes i una memòria

que es guarda al Col.legi d'Arquitec-

tes.

Entre el gran nombre d'edificis

que Víctor Argentí esmenta, cal

destacar:

—El Mercat de Sants o Nou, edi-

ficat de 1892 a 1 913 segons plànols

de l'arquitecte Pere Falques Urpí.

És de planta rectangular delimitada

volumètrícament per tres naus lon-

gitudinals amb estructura mixta

d'obra vista a la façana i pilars i fer-

ro que sostenen la coberta. Es pot

enquadrar dins l'estil Modernista.

Ocupa l'illa delimitada pels carrers

Sant Medir, Sant Jordi, Càceres i

Daoiz i Velarde. Va ser construít

per a substituir el vell mercat de la

plaça d'Osca. L'actual propietari

n'és l'Ajuntament de Barcelona.

—L'Alcaldia de Sants, situada al

carrer Creu Coberta 106, es va cons-

truir l'any 1895 per l'arquitecte

Jaume Gustà i Bondia. La U.E.C. va

fer un extens reportatge fotogràfic

sobre el seu exterior i interior.

-El Vapor Vell, situat al carrer

Galileu 49-52, va ser inaugurat l'any

1848. El seu bloc és de planta rec-

tangular vuitcentista. Disposat per-

pendicularment al carrer Galileu, la

façana principal dóna al passatge la-

teral. Consta de planta baixa més

quatre plantes d'alçada. La façana

és plana amb obertures ritmades i

equidistants, motlluració simple i

dinteils de descàrrega ovalats. La

xemeneia és important. Aquest edi-

fici és de l'eixample del s. XIX i ac-

tualment està dividit en locals in-

dustrials.

—Antiga Cooperativa La Lleial-

tat Santsenca, situada al carrer 01-

zinelles 31 i al carrer Altafulla; va

ser construída entre el 1925 i el

1930. És un edifici entre mitgeres

que fa cantonada. La seva planta és

rectangular amb planta baixa i pis.

Pertany a l'eclecticisme acadèmic i

actualment hi ha un supermercat i

el ball "Bahia".

—Cooperativa Ampar de l'Obrer

(la Popular Santsenca), situada al

carrer Premià 13-15. L'any 1915 es

va fer una ampliació de l'edifici

construít el 1900. És una tipologia

entre mitgeres amb planta baixa i

dues plantes dedicada originària-

ment a cooperativa. Tenia l'econo-

mat a la planta baixa, el cafè a la

planta primera i el teatre a la planta

segona. Estilísticament és un edifici

eclèctic que pertany a l'eixample

dels. XIX.

—Grup Escolar Lluís Vives (l'Oli-

vereta), situat al carrer Canalejas

107. El seu arquitecte va ser Josep

Godoy i Casals. Amb un projecte de

l'any 1920 va ser inaugurat l'any

1931. Es tracta d'un edifici monu-

mental, aíllat, de tipus neo-barroc i

construít segons el programa d'en-

senyament, ja que es tracta d'un

grup escolar.

—També cal destacar la Plaça

d'Osca, situada entre els carrers Pre-

mià i Riego. Va ser construída entre

1850 i 1890. Es tracta d'una plaça

romàntica de reduídes dimensions i

amb una tipologia uniforme de ca-

ses al voltant, algunes d'elles data-

des del 1859, 1878 i 1880. Originà-

riament, al centre s'establia el Mer-

cat. Pertany a l'eixample del s. XIX.

Tot això és una petita mostra del

contingut artístic del nostre barri.

Un contingut que cal cercar i apre-

ciar tant a nivell de curiositat com
d'estudi. Esperem que els amants de

l'art de Sants s'animin a aprofundir

aquesta tasca.

Rosa M. Picó

Josep Martínez



NARCISO YEPES, A SANTS

Una guitarra, una guitarra i

prou. Com podríem expressar amb
paraules totes les impressions rebu-
des d'una guitarra? Diuen que una
imatge val més que mil paraules.

Aquestes són les imatges d'un home
conegut arreu del món. Holanda, el

Japó, l'Argentina... Enumerar pa i

-

sos seria treball inútil. I ara l'hem
tingut entre nosaltres. Sí, Narciso
Yepes a Sants, a l'Orfeó, un 23 de
gener. Com a testimoni històric,

aquestes fotografies del seu concert.
Fotografies històriques del mestre
Narciso Yepes. Aquesta és l'aporta-

ció de Trenc d'Alba. Petita però
emotiva aportació. A reveure, mes-
tre!
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PATXI ANDION

Hablar con Patxi Andión es charlar con un amigo, no con una estre-

lla. Su conversación es tranquila y sincera. Patxi es un vasco que nació

en Madrid hace 35 anos. De muy joven marchó a París donde fue un ver-

dadero bohemio hasta que las circunstancias le introdujeron en el mundo

de la canción. "Yo nunca quise ser cantante —nos dice-. Yo, en París,

era un verdadero indigente. No quería trabajar, iba viviendo como podia,

sin plantearme nada. La verdadera bohèmia es libertaria." En 1969 apare-

ció su primer LP. Han pasado muchos anos y la vida de Patxi ha cambia-

do.

“Soy rebelde y

— dPatxi, ahora, es un simple

producto comercial?

-Antes de que mi trabajo se

convirtiera en un producto de com-
pra y venta, yo ya me estaba plan-

teando esto, pero es algo que no de-

pende de tí. Es decir, si tú quieres

que tus canciones lleguen a un ma-

ximo de gente posible, debes utili-

zar los únicos medios quetienesa tu

alcance.

- iBuscas tú mismo esta imagen

de rebelde?

—Yo soy una persona bastante

simpatica, no un tipo gracioso, soy

normal y bastante equilibrado y
tranquilo. No me gusta molestar

por molestar. Yo he grabado una fe-

licitación de Navidad en TV sin

afeitar y sin corbata, y lo he hecho

a posta, pero si tengo que ir a casa

de una persona a la que no tengo

que plantear nada, no me niego a

ponerme corbata porque me parece

una manera de incomodar ridícula.

Entonces yo no soy rebelde por el

simple hecho de rebelarme, lo que

pasa es que, si me rebelo, soy un re-

belde a muerte.

libertario...”

- iY antes hubieras posado en

el Festival de Cine de San Sebastiàn

con tu pajarita?

—Yo fui invitadoal Festival por

el director y el jurado. Yo era invi-

tado oficial y, si tú aceptas ir por-

que te apetece estar cinco días en el

Festival, tienes que aceptar lo que

la comisión pide que se haga dentro

del Festival. Antes, si hubiera teni-

do esta invitación, seguramente no

lo habría hecho porque la comisión

que organizaba ei Festival era gu-

bernamental y la selección de las

películas no era democràtica. Sólo

por eso.

—A partir de tu casamiento con

Amparo defraudas a mucha gente,

pareces un nuevo aristòcrata.

—Yo entiendo que eso te haya

pasado. Lo que pasa es que yo no

puedo renunciar a mi vida privada y

a mi desarrollo personal, y hacer lo

que a mí me dé la gana, aún por en-

cima de todo. Es decir, yo he sido

toda mi vida un rebelde y un liber-

tario y voy a seguir siéndolo aunque

no sea lo mejor para mi imagen, pa-

ra mi trabajo o para la resonancia

de mi obra, me importa tres pepi-

nos. Yo me caso por la iglesia por-

que la senora con que me caso es

catòlica, yo no. Entonces me pide

que haga una cosa que a mí me da

igual, a mí qué màs me da casarme

por la iglesia o no si yo no soy cató-

lico, ni siquiera soy religioso. Me da

igual. Es lo mismo.
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—iV era necesario todo aquel

espectàculo?

—Había 35 personas invitadas a

la boda. Lo que pasa es que eso no
lo monté yo, ni podia imaginarme
la que se iba a armar. Yo estaba en

Barcelona haciendo una película y
estaba un poco alejado de los trami-

tes y esas cosas, y no palpé lo que
había alrededor de la boda hasta

dos días antes. Pero todo aquello ni

fue montado por mí, ni hubo exclu-

sivas, ni nada de eso. Yo me casé

con una senora que, para bien o pa-

ra mal, había sido mis universo y
era muy guapa y, entonces, pues de
repente voy al cine y me hacen una
foto, si voy con un callo bajito con
berrugas no me harían la foto.

—Pero Patxi, delante de un cu-

ra...

—Uno de los grandes fol lones

que se armaron fue que yo nunca
me puse de rodi Mas ni nada de eso.

Yo estaba allí de pie y sin corbata
de algún modo como contestación.

No se puede contestar a algo que ya
has aceptado, pero, claro, nunca te

resignas. Yo no participé en la cere-

monia.

—iAhora perteneces a otra clase

social?

—No, no es cierto. Lo que pasa
es que tengo otras relaciones pero
eso es inevitable y eso no implica

ninguna renuncia. De repente, tú te

encuentras, no renunciando a tu

gente, si no que las circunstancias en
que tú te mueves, son dïstintas. Yo
escribí “La Bohèmia" en contesta-

ción a estas cosas. Yo deseu bri que
una camisa de seda era mucho ma's

agradable que una de esparto, pero
eso lo descubres siendo progresista

o comunista o fascista, y tienes di-

nero para comprarte una camisa de
seda y te la compras. No intento
justificarme, sólo decirte que yo,
ahora, gano dinero por mi trabajo y
dedicación personal y sin renunciar
a nada de mi obra en la que no hay
una flaqueza.

Patxi nos dice que nunca le ha
gustado cantar. Cada vez que saie a
un escenario intenta estar el menor
tiempo posib/e. No se siente cómo-
do delante de mil personas. Hace
cuatro arios que no graba un disco,

y no le preocupa porque nunca se.

ha programado su trabajo. No se

considera un privilegiado por eso,

"en todo caso ese privilegio me lo

he ganado a pulso".

- Es que a mí me parecería una
traición el ir en metro si tengo co-
che nuevo. Me parecería una comè-
dia falsa, si yo, ahora, llevara el dos
caballos que llevaba en 1969

, esta-

ria mintiendo y, por ahí, empezaría
mi pròpia desintegración interior.

Yo tengo dinero para comprarme
un coche con aire acondicionado,
me dicen "joder, chico, con aire

acondicionado", ipues claro, cono!
iNo tengo pelas? Pues ahí està, ^o
es que tengo que ir en bicicleta, con
el pantalon roto? No. Mentiria. Eso
lo hacía cuando no tenia dinero.

Como todos. Pero si yo tengo que
renunciar a mi estructura ideològica

y teòrica, entonces no, ientiendes?
Si no eso no es ser rojo o progresista,

lo que es, es ser gilipolias, que son
dos cosas distintas.

Patxi nos dice que él no cobra,
a él le pagan. "Tú cobras lo que la

gente te paga, no es el empresario,
es la gente." Con el tiempo, Patxi
ha llegado muy alto o, quiza, le han
l/evado las circunstancias.

- Yo me voy a cazar con gente
de derechas, porque es bastante cla-

ror vamos a tomar una copa o a
comer y tomamos vino y yo pido
un... Rioja tal. Me dicen: " iJoder
con el rojo, bebe Rioja el tío!" Es-

toy harto de oirlo, y es que soy ro-

jo, que no soy gilipolias. El Rioja es

mucho mejor que el... Valdepenas,
pero seas rojo o seas lo que seas. Es-

toy simplemente diciendo que ha-

cer esto no implica venderse sino vi-

vir con uno mismo y ser honesto
contigo y cuando tú de repente
sientes que es mejor el Rioja que el

Valdepenas, tengas los cojones de
pedir Rioja.

Suena el timbre y, el Che, ha de
salir a escena. Dejamos a Patxi An-
dión, un hombre hondo y ancho, y
un Poeta... desde lejos.

Josep Martínez

Rosa M. Picó



PRESENTACIÓ D'UN PERSONATGE

AUREMBÍAIX. . .

,

T'havien desterrat dels llibres d'història a

la meva època d'estudiant només parlaven de gu

rres ,
fronteres i reis triomfants. He hagut

d'esperar molt temps per a conèixer-te. Aurem-

bíaix, m'han contat que vas néixer a la Noguera

fa molts anys, que eres filla d^Elvira i d'Er-

mengol, que eres de les noies més belles de la

comarca. Per tu El Conqueridor deixà Elionora

de Castella, la seva dona, que n'era filla de

reis i et va fer la seva muller, la seva amant,

et tragué a la llum als balcons dels palaus i

moltes dones de la teva època t'envejaren, però

la majoria t'estimà perquè eres del poble i per

l'atreviment del teu gest.

Em contaren que un dia el bon rei Jaume signà

un document pel què se’t donava els comtats

d' Urgell, Berguedà, Conflent i la Cerdanya, i

pels teus possibles fills hi donava el cognom

i els nomenava hereus. Una notícia, però, de

sobte es comentà per tots els conreus, El Con-

queridor amplià les fronteres del seu regne,

més enllà d' Alacant i conquerí també les illes

de Majorca, per contrapartida ha perdut el seu

gran amor

.

Aurembíaix no s'estima els honors ni els com-

tats, un bon dia sortí i deixà el rei més gran

que ha tingut Catalunya amb tots els seus

triomfs i se n'anà.

Aurembíaix, a la meva època d'estudiant els lli

bres d'història no parlaven de dones com tu,

encara que la voluntat d'un rei estigués marca-

da per la teva presència, encara que fossis co

tessa de moltes terres al meu país, es^va consi

derar immoral aquesta part de la història, per

això molta gent no et coneix. Avui et vull Pre“

sentar als meus amics. Aquesta és 1' Aurembíaix

d' Urgell, senyora de la Noguera, comtessa del

Berguedà, del Comflet i de la Cerdenya, amant

de Jaume I.

M. Carmen

Centenars d'ulls adormits

que passegen damunt del diari

Desenes de cares botides

caçen musaranyes*

Alenades que puden

a la primera cigarreta i

al cafè amb llet

encara calent dins del cos.

• • •

Opressions de cossos contra cossos* ••

trepitjades, arrambades* •

•

mans llargues, sedegosses. *

.

aprofitant els béns dels altres*.

•
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En el jardí del meu pare

— i les liles han florit

"TQCINBTS** DE CEL (LIaminadura tlpioa de MtSrcia) tots els ocells del món

Ingredients : 6 ous, 200 gr. de sucre, 1 llimona,
vainilla, caixetes de paper i aigua*

Amb quatre cullarades d'aigua, 50 gr. de sucre i

unes gotes de llimona, es fa un almlvar una mica
fluix* Quan està fet 1 'almlvar es pinten les cai
xetes de paper amb un pinzell i les deixeu que s'

assequin una mica. Amb 150 gr. de sucre i 7 culla
rades d'aigua més unes gotes de llimona, es fa un
altre almlvar, però, aquesta vegada, ben fort o
sigui, ben espèB. Quan estigui fet es retirarà
del foc i, junt amb els 6 rovells, d'ou i una mi
ca de vainilla —aquestes dues coses ben batudes—
es va posant junt amb 1 'almlvar ben a poc a poc
i remenant-ho bé. (res de clares). Tot això es
posa en una cassoleta petita perquè s'ha de po-
sar dins d'una altra cassoleta amb aigua per a
fer el bany maria al forn, es taparan les dues
cassoles amb paper d'alumini i es posaran al forn
uns 20 o 25 minuts. Es tallaran a trossets quan
estiguin freds i es posaran dins les caixetes que
en començar hem deixat pintades amb 1' almlvar*
I BON PROFIT ! !

!

Joana
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Remors de cotxes, motos
primers xisclets

de les rodes sobre

l'aspre asfalt.

venen a fer els seus nius

el rossinyol i la tórtora

i la joiosa perdiu.

També un formós colom,

que canta dia i nit,

canta a les noietes

que no troben marit.

Per mi no canta mai

perquè jo ja tinc marit

digues—me doncs formosa,

on és el teu marit?

Ell es troba a Holanda

els holandesos el tenen pres.

Què donaries tu formosa

per veure el teu marit?

Jo donaria Versalles,

París i Saint Penis,

les torres de Notre Dame

i la bandera de mon país,

també al formos colom

que canta dia i nit

tot això donaria si calgués.

Corrues de gent. Corrents, vers a on?
Sols a un lloc

A les profunditats de les fàbriques;
d'on emergeixen els cants de les Sirenes
que ni Ulisses ni als Argonautes,
van poder atraure.

Anònim francès segle XVIII-XIX
Títol "Aupres de ma blonde"
Adaptació al català: JÚLIA.

Josep Domingo



ENTREVISTA A= Alejandro Amusco

Ens hem acostat a un poeta. Vo-

líem saber si era de carn i ossos, si

no era com l'aire, si se'l podia tocar.

I l'hem tocat, hem xerrat amb ell,

hem fet broma. És un ser humà.

Existeix. És un Poeta.

L’home

T. d'A. El teu nom és Alejan-

dro Duque Amusco, però a les teves

obres signes Alejandro Amusco. Per

què?

A.D. Vaig suprimir el Duque i

avantposar-hi l'Amusco, sobretot

per evitar la coincidència amb un

altre poeta de trajectòria força sem-

blant a la meva; és un escriptor an-

dalús que es diu Duque i ja té un

renom fet. A més, es diu Aquilino,

quan signa una obra hi posa A. Du-

que... Per evitar la confusió, jo

signo Alejandro Amusco.

T.d'A.— Parla'ns de tu: la infan-

tesa, els estudis, la família...

A.D. Vaig néixer accidentalment

a Santander, però em considero an-

dalús, de Sevilla, per ser més exacte.

El meu pare era funcionari públic i

li va tocar d'estar a Santander un

quant temps; allà van néixer els

meus germans i jo també, que sóc el

més petit; al cap de pocs mesos el

traslladaren al sud, el meu pare és

d'allà... Jo opino que un és d'on és

la seva família, encara que hagi vis-

I

cut en un lloc fora de la seva terra.

La meva família era d'un nivell

mitjà benestant, que va passar les

seves penúries els anys 40 i 50. Jo

vaig néixer a finals del 49, i vaig es-

tudiar des del parvulari fins al pre-

universitari als Germans Maristes de

Sevilla. És al professor de literatura

que vaig tenir-hi que dec la meva

inclinació cap a les lletres, encara

que jo vaig començar la carrera de

farmàcia perquè un oncle meu sense

descendència en tenia una, el meu

pare creia que l'havia d'heretar un

dels seus fills, i tots els meus ger-

mans ja havien triat carrera. Estant

a Granada, em passava més temps a

la facultat de Filologia que no pas

a la de Farmàcia, i un dia, a mig

curs, vaig presentar-me a casa quan

ningú no s'ho esperava i vaig expli-

car-los la veritat: que desaprofitava

el temps, que tenia una vocació

molt marcada per a la literatura i

que creia que aquell era el meu

camí. Per un atzar m'arribaren notí-

cies que a Barcelona hi havia un

pla d'estudis -el pla Maluquer-

que m'interessava molt: era un pla

obert en què cada alumne podia

triar le assignatures que volgués, ex-

cepte unes quantes d'obligatòries.

Jo vaig deixar de banda el llatí, que

només havia estudiat a quart de bat-

xillerat, i el grec que no havia estu-

diat mai. Així vaig treure'm l'espe-

cialitat de Filologia Romànica His-

pànica.

El meu hobby —ja apartant-nos

de la feina— és el futbol, jugar a

futbol. Sóc afeccionat a algun equip

—el Betis— i de vegades vaig als es-

tadis, encara que no m'agrada massa,

m'horroritza l'apassionament cec de

la multitud.

T.d'A.— iNo és una mica parado-

xal el fet que algú dedicat a una co-

sa tan intimista com la poesia tingui

una afecció tan extrovertida com el

futbol?

A.D.— Si bé, la meva afecció és

jugar a futbol; si a mi em diuen que

hi ha un gran partit i alhora em

diuen que si vull anar a jugar, jo

vaig a jugar. No crec que hi hagi cap

contradicció.

T.d'A.— Què t'agrada llegir?

A.D.- Sobretot poesia. Llegeixo

poesia i assaig; la novel.la m'agrada,

però m'apassiona menys que la poe-

sia, i com que m'ocupa molt de

temps, al cap de l'any he llegit més

poesia. Considero que la poesia és el

fet literari per antonomàsia: s hi

troben d'una manera condensada

tots els recursos, procediments, atrac-

tius que es poden trobar en qualse-

vol altre fet literari.

“El meu hobby
és

fvgar a futbol”



T.d'A.— Quins autors admires
més?

A.D.— entre els espanyols, hi po-
saria Juan Ramón i Vicente Alei-

xandre, l'italià Ungaretti, Paul Valé-
ry i Paul Eluard entre els francesos,

els portuguesos Fernando Pessoa i

Eugenio Andrade, Eliot i Eztra Po-

und dels nord -americans, uns genis

que -com tots els genis— han dei-

xat un abisme al seu darrera. Des-

prés altres poetes experimentalistes

em deixen fred, i fan preguntar-me
allò que deia Juan Ramón en un
dels seus aforismes: "Pero, iDios

míol, ía qué llamam estos hombres
ser poeta?”. És una poesia objectual,

et fan un poema sobre un llum, de
vegades amb menys gràcia que un
fulletó de propaganda. Dels autors

sud-americans vull citar, sobretot,

Neruda, Borges, Molinari i Octavio
Paz. A més cal no oblidar John
Keats, Leopardi i Hòlderlin.

El poeta
T.d'A. - Quan vas començar a es-

criure?

A.D. - Als disset o divuit anys,

quan descobreixo Neruda i Veinte

Poemas de Amory una CancicmDes-
esperada, vaig sentir la necessitat

d'escriure poesia. Abans havia escrit

alguna cosa, però sense intenció li-

terària.

T.d'A. I què has escrit?

A.D.-- He escrit tres llibres, dels

quals dos han estat editats: Esencias

de los Dias, publicat el 1976, i l'al-

tre, un llibre siamès. El Sol en Sagi-

tario, del 1978. El tercer llibre, que
per a mi és el primer veritablement

seriós es diu Del Agua, del Fuego

y

Otras Publicaciones
, en tràmit de

publicació. A més, he traduit i pu-

blicat en col·laboració amb la meva
muller, Maria Jesús Velo, a Valéry,

Kavafis i Keats.

T. d'A.-

-

Per què escrius?

A.D.— Al principi escrivia per
una efusió sentimental, desitjava ex-

pressar-me, comunicar —encara que
fos a mi mateix— els sentiments que
et commouen i t'arrosseguen; des-

prés, per a algun escriptor, pot ha-

ver estat una forma de vanitat, un
senyal teu que perdurarà més enllà

del temps, però i pobre del poeta
que només escriu per vanitat! En un
tercer moment, la maduresa, la poe-

sia és un desig de perfecció que en
la vida no ens és donada, una sego-

na natura, un hàbit.

T.d'A.-- ?Es pot viure de la lite-

ratura?

A.D.- Una vegada preguntaren a

Jorge Guillén: "ïDa la poesia para
comer?” I ell respongué: "No, sólo

da para merendar”. Realment no es

pot viure de la poesia. Hi ha escrip-

tors que viuen de la literatura i sa-

ben que cada setmana han d'enviar

dos o tres articles a diferents diaris

per treure diners...
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No es pot
viure de
la poesia ’

T.d'A.— Quin és l'estat actual de
la poesia?

A.D.— Ara no tenim perspectiva

històrica, no sabem com és el mo-
ment actual. Hi ha una certa nos-

tàlgia dels autors del primer terç del

segle, els poetes del '27 continuen
essent uns mestres indiscutibles, i

em sembla que cap generació poèti-

ca no ha arribat a la seva altura. Cal

veure com evolucionarà la situació

actual.

T.d'A.— Quina funció pot tenir la

poesia en una civilització altament
mecanitzada?

.A.D.— La mateixa que quan no
existia aquesta mecanització. La
poesia té una influència molt limi-

tada, no atrau gaires lectors; les edi-

cions dels grans poetes tenen tirades

de dos mil o tres mil exemplars. És
una utopia pensar que la poesia pot
canviar alguna cosa, la poesia ha de
ser bona poesia.

T.d'A.— Què opines de la conces-
sió del Premi Nobel a Gabriel Gar-
cía Màrquez?
A.D.— Em sembla molt just, se'l

mereixia des de El Coronel No Tie-

ne Quien le Escriba, i si no és per
això, per Cien anos de soledad, una
epopeia del continent americà.

La conversa amb A/e/andro Amus-
co ha estat llarga i interessant. Po-
dríem haver xerrat molta més esto-

na, però ja sabem el que volíeu.

L'A/ejandro Amusco és, a més d'un
gran poeta, una persona molt hu-
mana i sensible. Hem aconseguit un
nou amic.

Eduard Castano



UNA MICA DE TOT

QUAN LA CIÈNCIA PARLA DE L’ART
Diuen que estem en un món en

crisi. Arnold Hauser, un dels autors

que més ha estudiat els lligams en-

tre les classes socials i la funció de

'art en la història, ens presentà un

llibre titulat Estem davant de la fi

de l'art?. Ens trobem amb una visió

confusa i contradictòria de l'art. Hi

ha gent que es pregunta si sentir

predilecció per una o altra manifes-

tació artística no deu suposar restar

desvinculat o massa avançat. El que

es vol pretendre és que la confiança

en un mateix, en el sentiment íntim

Quan una persona es disposa a

studiar art, bé per exercitar-lo, bé

>er adquirir coneixements, acaba

tobant-se, moltes vegades, en cen-

res, escoles, instituts o facultats

;ue són dominades per un professo-

at rígid i acadèmic —en els últims

nys s'ha disfressat de progressi a in-

el.lectual— . En aquests indrets, els

jrofessors —progrés intel.lectua-

oides expliquen que l'art és un

>roducte de la societat, l'educació i

idhuc d'una determinada classe

ocial. Aquesta classe social imposa-

da el seu punt de vista sobre el

nón i sobre les coses —entre elles

'art a la resta de la societat. A
)art de ser insuportable, avorrit i

jna "tortura” mental això d'escol-

ar qualsevol comentari artístic ba-

at en el materialisme dialèctic, en-

:ara s'intenta donar un sentiment

te culpabilitat a l'individu receptor:

Si t'agrada el que expliquem, t'has

: on ve nit en un revolucionari actiu,

n un element d'avantguarda del

jrocés històric...”. Però, "Si no es-

às d'acord amb nosaltres, ets un

:urgès reaccionari, un capitalista

)oressor...".

de cadascú hauria d'abandonar-se i

donar prioritat als interessos intel-

lectuals i fins i tot de classe. Segons

aquesta teoria intel·lectual, si una

persona escolta música, mira un

quadre, llegeix una poesia i li agra-

da... això és un reflex de l'educació

familiar, escolar, social, econòmica,

etc., i vénen a dir que el sentiment

que se n'obté no és tan profund ni

tan propi com semblaria.

Quan la progressia local utilitza

el materialisme dialèctic o el mate-

rialisme històric com anàlisi dels

fets humans, si hom sap com fun-

ciona una mica aquest "tinglado"

veurà que el que s'intenta és donar

una visió científica i, per tant, digna

de ser veritat sobre el fets. Però dar-

rerament, la ciència, la ciència que

investiga, la ciència que treballa, la

ciència que descobreix en els labo-

ratoris i que experimenta, ha ex-

plorat la relació entre l'art i subjec-

tes que no han tingut cap educació

i/o cap relació social. Aquests expe-

riments - que jo sàpiga— ja s'han

efectuat amb rates, fetus humans i

plantes. Fa uns quants anys, un do-

cumental emès per Televisió Espa-

nyola ens mostrà com un grup de

rates de laboratori es trobava entre

dos camins a escollir. En un racó

s'escoltava música de Mozart (segle

XVIII) i en un altre, Schònberg (se-

gle XX). Les rates preferien l'har-

monia, la melodia per sobre de la

música atonal. Preferien Mozart.

Molt interessants són, també, els

estudis realitzats pels doctors Tho-

mas Very i John Kelly en el seu lli-

bre La vida secreta del nino antes

de nacer. Vegem-ne unes quantes

frases: "Si poses un disc de Vivaldi,

l'infant més esbojarrat es relaxa...

Si poses un disc de Beethoven, el

nen més serè s'excita... Vivaldi és

un compositor preferit dels nens

intra uterins, com també Mozart”.

Encara són més interessants els

experiments amb música efectuats

sobre plantes. Aquest cop és John

Whitman qui ens escriu des del lli-

bre El poder psíquico de las p/antas

que és un llibre on demostra que les

plantes tenen emocions, diagnosti-

quen malalties, pressenteixen fets i

"escolten” música. Unes carabasses

mostren les seves simpaties i antipa-

ties respectivament per un canal de

música clàssica o de música rock. El

rock és la música menyspreada de

totes les plantes. La que més agrada

és la clàssica, el pop suau i sobretot

la música hindú.

No cal dir que tan sols estem co-

mençant en aquest terreny, però ja

podem pressentir una nova aurora.

No estem sols en aquest univers, hi

ha coses que són innates. Aquests

nous descobriments haurien de ser

una guia —però mai una dràstica

obligació- d'allò que podria esdeve-

nir la concepció de l'art en l'esde-

venidor.

Jordi Teixidó
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GABINETE- CALIGARI

Si existe una corriente artística

que me ha impresionado, es, sin

duda, el expresionismo alemàn. Re-

cientemente, recorria las salas del

"Centre Cultural" de "la Caixa",
donde se exponía la colección pic-

tòrica Buchheim y me felicitaba. de
la idea de reencontrarse en Barcelo-

na con un ciclo de películas expre-
sionistas tan fundamentales como
"El gabinete del doctor Caligari",

"Doctor Mabuse", "Faust", "El es-

tudiante de Praga", "El Golem",
"Nosferatu" o "Die Nibelungen".

Las nuevas olas "modernas" tie-

nen algo de expresionistas: suscaras
blanquecinas, los ojos sombreados
de negro, sombras violàceas en las

mejillas, cabellos engominados y
crispados. Trajes de cuero y medias
negras. Nos recuerda el atuendo del

medium Cesare y "El Gabinete del

doctor Caligari" renace... Todavía
estan presentes en mi memòria sus
alucinantes escenas, que con admi-
ración contemplé una tarde lluvio-

sa, en una sesión de Filmoteca.

Ahora se puede revivir esa valiosa

estètica... Si bajais a la cal le u os
metéis en una discoteca de moda, o
en el metro... observad. Con un po-
co de imaginación podréis hacer re-

vivir en desconocidos transeuntes,
al medium Cesare, o ver, entre las

tinieblas, a su príncipe Nosferatu.
(Nota: la música tecno de D.A.F. o
la cara de Nina Hagen pueden ayu-
dar.)

Leía no hace mucho, en la pren-

sa, el proyecto de remodelación pa-

ra la creación de espacios verdes, en

la zona comprendida entre Sants,

Hostafrancs y la izquierda del En-

sanche. Así la "plaça dels Pai'sos

Catalans" seria una excelente zona
de solaz y esparcimiento y los terre-

nos de la "Espana Industrial" aco-

gerían un estanque de grandes di-

mensiones. Si a eso le anadimos pal-

meras, podemos convenir que, en

los próximos tiempos Sants-Park

puede ser una realidad... i Ah!... la

idea de plantar palmeras es maravi-

llosamente mediterrànea y aràbiga...

i Oh, profeta!... iCuàntos oasis per-

dimos!

EL INVJERNO
DE BRADOMIN

Frío y nieblas rodean al marqués
de Bradomín, cuando, ya en el de-

clive de su ciclo vital, llega a la car-

lista corte de Estella. Entre letanías

y un modernista ambiente invernal,

Bradomín vive su última sonata.

"De tiempo en tiempo, en medio de
la tarde llena de tedio invernal, se

alzaba el ardiente son de las corne-

tas, o el campaneo de unas monjas
llamando a novena", son las pala-

bras de Valle-Inclàn-Bradomín: le-

jos queda ya el fulgor mexicano de
la sonata de estío o la aventura ro-

mana de la sonata de primavera.
Ahora estamos en la plenitud hela-

da del invierno. Invierno de los

campos, invierno de la vida. Maria
Antonieta se llama, la fría y pàlida

dama que comparte la trama sona-

tesca con el marqués, el màs admi-
rable de los don juanes, "feo, cató-

lico y sentimental". Esta joya mo-
dernista finaliza con una frase de
Bradomín: "Si la guerra no me ha-

bía dado ocasión para mostrarme
heroico, me la daba el amor al des-

pedirse de mi, acaso para siempre."
Ramón del Valle-lnclàn, uno de

los màs geniales escritores del pano-
rama literario espanol del siglo XX
se despidió de la vida, una vispera

de Reyes de 1 936. Tras de sí dejaba
uns obra llena de originalidad y per-

sonalidad. Don Friolera, Bradomín,
Max Estrella, la reina castiza y el te-

rrible Tirano Banderas permanece-
ràn como personajes inolvidables de
nuestra literatura. Sirva pues la evo-

cación de Bradomín como sencillo

homenaje invernal, al hombre que
un día vió la realidad a través de los

espejos de la calle del Gato; entre

los fulgores esperpénticos de las

"Luces de Bohèmia".

Sergi Doria

atorgat a Gabriel García Màrquez.
Això ja no és notícia, però voldríem
retre-li el nostre petit homenatge
des d'aquí. Felicitats, "Gabo"!

Dilluns, 17 de gener de 1983.
Jorge Guillén celebrà el seu 90 ani-

versari. El dissabte anterior —15 de
gener- aquest poeta de Valladolid

havia rebut un homenatge. Per molts
anys!

Acaba de sortir al carrer el llibre

Saba d'empelts II. Conté narracions

i poesies de diferents autors, en ca-

talà i en castellà. El llibre ha nascut
arran del concurs literari que con-
vocà l'Àrea de Joventut de l'Ajunta-

ment de Barcelona i l'Associació

Catalana de Joves Escriptors.

I Rosa M. Picó



D'un temps ençà, parlar de la Nova Cançó ha estat fer referència als

nous valors com Francesc Roca o Santi Vendrell, autèntics protagonistes

de la cançó actual. Tot i així, sempre que s'organitza un recital caracte-

rístic de la Nova Cançó, són els noms més antics i representatius els que

es donen cita. Això és el que va passar a principis d'any en el recital pro

damnificats dels negaments al Palau d'Esports de Barcelona. Davant un

esdeveniment d'aquestes característiques, "Trenc d'Alba" ha cregut con-

venient informar els seus lectors de les opinions d'alguns dels protagonis-

tes d'aquella nit. Per aquest motiu hem anat a la recerca de cantants:

Maria del Mar Bonet, Raimon, J.M. Serrat i Núria Feliu.

Dies després de! recital, i ja amb
una visió més general i objectiva de!

que va succeir ai Palau d'Esports,

parlàvem amb M. de! Mar Bonet.

- Com vas veure el recital? Creus

que el públic va respondre tal com
s'esperava?

- Crec que va anar molt bé. Un re-

cital sempre depèn de l'estat d'ànim

del cantant i del públic i en aquella

ocasió crec que tan ells com jo, vam
estar-hi molt a gust. Vam coincidir.

D'alguna manera va ser com esti-

mar-se mútuament, i això sempre és

agradable.

— En la teva actuació vam adonar-

nos que vas preferir cantar els temes

més populars del teu repertori. Va
ser per algun motiu especial?

- Bé, en els recitals normals,

d'hora i mitja, es pot cantar de tot i

quedar satisfet. Però aquell fou un

recital en el qual cantaven molts

d'altres companys, i l'estona per ac-

tuar era curta. La veritat és que

quan vaig començar a animar-me, es

va acabar el meu temps. Però això

és normal en aquest tipus de recital.

Per aquest motiu vaig escollir les

cançons que la gent coneix més,

perquè s'enganxessin ben aviat i s'a-

nimessin ràpidament.

—Personalment, què sents quan

la gent t'aplaudeix amb fervor?

- És difícil d'explicar, és una co-

munió intensa amb el públic molt

agradable. A la fi és el millor que

et pot passar en un recital.

- Per últim, M. del Mar, què pen-

ses del sentit tan especial que tingué

aquell recital?

- Crec que per ajudar els damnifi-

cats pels negaments s'haurien de fer

moltes coses més. No es pot tenir

només solidaritat, s'ha de partici-

par-hi activament.

Després dels recitals del Poliora-

ma, Raimon tornava a cantar a Bar-

celona, al Palau d'Esports. Real-

ment, era interessant conèixer l'opi-

nió d'un dels més antics de la can-

çó.

—Raimon, quina va ser la teva

impressió personal?

- Aquell acte fou una manera de

recordar a tota la gent perjudicada

per les inundacions de fa uns mesos.

Només es tractava d'això, d'ajudar-

los al màxim dins la seva desgràcia.

—Què vas recordar en tornar al

Palau d'Esports? Potser aquell reci-

tal de l'any '75?

- No, normalment jo no recordo

res especial. He cantat moltes vega-

des als mateixos llocs i els records

es van perdent.

—Creus que en aquest tipus de re-

cital, el que cal és cantar el reperto-

ri més conegut?

Normalment, jo canto les can-

çons que en aquell moment tinc

més a mà, no penso en la seva popu-

laritat. (I efectivament va ser un re-

pertori molt personal on sobresortí

només com a tema més conegut "Jo

vinc d'un silenci".)

LA PRESÈNCIA DE SANTS

Sants també va estar representat

en aquell recitat amb la presència de

la nostra Núria Feliu. Va ser la pri-

mera a l'hora d'actuar i la darrera

a marxar.

—Què va significar, Núria, el fet

de retrobar-se, una vegada més, tota

la gent de la cançó?

—Bé, va ser normal. Fou un acte

pels nostres germans. El més bonic

va ser la resposta de la gent. En

aquells moments s'han d'oblidar les

discrepàncies que existeixen entre

nosaltres i que per damunt de tot

sobresurti la solidaritat amb tota

aquella gent que està passant un

drama tan gran.

—Una pregunta que ja hem fet

als altres cantants. Per què vas esco-

llir temes coneguts? Creus que en

aquest tipus de recital és millor in-

terpretar el que la gent espera?

- Sí, vaig fer un recull de cançons

populars per trencar el foc d'entra-

da i perquè la gent hi participés. Per

això em van fer sortir la primera. Li

tocava a la M. del Mar, però no es

va atrevir.

—Això de començar la primera

deu ser un os?

—Sí, efectivament. Però es veu

que jo sóc l'especialista. De totes

maneres no m'importa. La qüestió

era ser-hi i participar-hi.



Hits nacionals:

L'etern intel·lectual de la música
moderna, Robert Fripp, ha tret al

carrer un nou disc en el qual col·la-

bora, també, Andy Summers, gui-

tarrista de Police. L'originalitat de
Fripp radica a fer tot allò que nin-

gú no ha fet abans. El seu LP "I Ad-
vance Masked" poc té a veure amb
la música actual. Els seus temes
són honestos, inquietants, intensos,

dissonants... i tenen l'encant de ser

peces a dues guitarres, amb algun so
sintetitzat de fons. A la fi, un disc

atractiu, temptador i fins i tot quel-

com incòmode, imprescindible per

a ments intranquil·les i avantguar-

distes.

Si en entrar a casa teva veus que
s'ha convertit en una discoteca,

tranquil, és que els veins saben que
tens l'LP de Roni Griffith. Música
totalment disco, amb els tons funky
necessaris, feta exclusivament amb
sintetitzadors i computadores. Tec-
no disco ballable i contagiós.

1

.

— Mocedades

2.

— Placido Domingo

3.

— V íctor Manuel

4.

— Camilo Sesto

Hits estrangers:

1.

— Supertramp

2.

— John Lennon

3.

— Imagination

4.

— Phil Collins

Hits catalans:

1

.

— Lluís Llach

2.

— Marina Rossell

3.

— Maria del Mar Bonet

4.

— Santi Vendrell

ROCK'N SHOW...
I TOT CONTINUA

L'any '82 ja resta lluny i el '83,

musicalment parlant, segueix l'he-

rència del seu predecessor: el rock

dur s'anirà extingint; el tecno, tret

d'algun tema aillat, anirà degene-

rant cap a sons més exòtics i expe-
rimentals; la música disco sonarà

insistentment a base de mil apare-

llets electrònics; el funky tornarà a

escoltar-se com mai i les balades ro-

màntiques, una vegada més, seran

també part important de l'esquema

musical d'aquest '83. Les modes se-

guiran el seu camí i esperem que
floreixin noves tendències.

Un fet representatiu de la impor-
tància del 82 en l'actualitat és veure
com discs nascuts a finals del passat

any, tenen ara l'èxit esperat. Un
d'aquests discs és l'últim d'Ultra-

vox, "Quartet". Aquest nou LP és

un clar exponent de l'evolució des-

cendent del grup. El disc és només
discret i Midge Ure —vocal i líder

del conjunt— s'ha acomodat exces-

sivament en el so característic d'UI-

travox, oblidant-se d'exposar noves
idees. El disc no és dolent i es po-
den trobar-hi bons temes, però es

riota que falta aquella atmosfera es-

pecial tan ben assolida en l'LP

"Vienna", sobretot, i més tard amb
"Rage in Eden". Disc obligat pels

fans d'Ultravox, per molt que la fór-
mula torni a ser la mateixa.

I, per acabar, una traca de sin-

gles: "No més nits solitàries" és el

títol del single del grup Wishbone
Ash. El tema és un híbrid entre pop
i heavy metal. Estètica típica de
rock dur i cançons melodioses i in-

trascendents. El protagonista, per

què no?, la guitarra.

I la moda tecno segueix. Nou
disc de Human League, que conti-

nuen combinant el més pur estil

dels anys '60 amb ritmes electrònics

d'una frescor i actualitat impeca-
bles.

Heaven 17 també ha tret un nou
petit: "Let me go!". No té el "gan-
xo" de peces anteriors, com aquell

"Play to win" tan brillant, però si

és sorprenent l'extraordinària i la-

boriosa realització d'aquest tema.
Diferents fases i ritmes, que fan d'a-

quest hit quelcom irresistiblement

atractiu.

Radio Futura, renovant el seu so
anterior, ha editat ja el seu darrer
single. "Rompeolas" i "La estatua
en el jardín botànico" són les dues
cançons que s'inclouen en el disc.

Temes molt encertats, amb força i

capaços de satisfer el més exigent.
Tenen el seu encant.

TOT MÚSICA A SANTS

ANDY SUMMERS • R. FRIPP

El quart LP que anomeno és pre-

cisament el quart de Peter Gabriel.

Aquest darrer LP de l'ex-líder de
Genesis, assoleix un to de dramatis-

me i sumptuositat que fa vibrar el

més escèptic, alhora que flueix una
atmosfera exòtica i misteriosa gaire-

bé agonitzant. Especialment reco-

manables els temes "I have the

touch", "Lay your hands on me" i

el tan conegut "Shock the money".MIDGE URE
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'QLERELEE”
Un pacto con

el diablo
R.W. Fassbinder (1982)

Al empezar estas líneas tengo

que hacer una especie de declara-

ción de principios y decir, que que-

de claro, que al escribirlas voy a

expresar única y exclusivamente mi

opinión personal, y por lo tanto

subjetiva, de la pel ícula que nos ocu-

pa. Pero, al mismo tiempo no pue-

do por menos que senalar, dentro

de mi humilidad e ingenuidad cinè-

fila, mi inevitable sorpresa al leer la

crítica especial izada y constatar el

tratamiento que ha dado a la obra

pòstuma de Fassbinder. Creo, per-

sonal mente -y ésto no es falta de

ètica, ya que no soy colega de los

críticos cinematogràficos— ,
que una

gran mayoría de ellos no ha ido

"màs alia del bien y del mal" al en-

juiciar la pel ícula, con todo lo res-

petable que sean sus opini ones, pe-

ro que yo no comparto.

Para los que se han quedado con

el "mal", el film va desde ser una

pel ícula "extravagante y tediosa"

hasta una "vergiienza ajena" incom-

prensible, pasando por descalifica-

ciones como "ridícula", "una suce-

sión de imagenes que se mueven sin

lògica" o "un decorado para una

función de aficionados", para ter-

minar dictando una grave sentencia

como ésta: "Definitivamente, la

peor pel ícula de Fassbinder".

Mas cercano està mi punto de vis-

ta para los que se quedan con el

"bien". Los cuales califican el film

de "reto cinematogràfico", "de Vi-

sion obligatòria", "piedra de toque

y representativa de un cine gay"

que, anadiría yo, no existe o no lo

deja existir la indústria (aquí en Ca-

taluna tenemos un claro ejemplo

con el colectico "5QK,s", que hace

un cine marginal y para ghettos).

En el film de Fassbinder, el marine-

ro Querelle es deseado por hombres

y mujeres, como en la novela de Ge-

net, y se debate (veàse crítica)

entre el "bien y el mal" en busca de

la "purificación existencial a través

del amor, el engaho, la violència y

la muerte" (Jordi Ballo - Dirigido

por... núm. 96).

Personalmente, me parece un gran

fresco gay, un film revolucionario

en su exposición total y respetable-

mente partidista. Una pel ícula en la

que el espectador medio, entre los

que me cuento, no puede identifi-

carse con los personajes y por tanto

no entra de llenoen la historia. Ahí

se encuentra el distanciamiento que

Fassbinder no oculta en ningún mo-

mento. El personaje, interpretado

por Franco Nero, explica su amor

por Querelle y la belleza de los ma-

rineros a un moderno cassette por-

tàtil, una voz en off nos relata de

forma artificial el desarrollo de la

historia. Continuamente tenemos

elementos referenciales en el film

que nos alejan (una moto japonesa

de gran cilindrada fuera de època

al igual que el aparato cassette), y

una atmosfera cerrada y claustro-

fóbica, llena de colores vivos que

llenan toda la pantalla y dan a la

puesta en escena una maravillosa

teatralidad. Aquí de nuevo estoy de

acuerdo con Jordi Ballo, quien, a

propósito del escàndalo que produ-

jo en Italia —donde la censura se

creia en el derecho de mutilar la

cinta cortando dos escenas—
,
dice:

"No hubiera pasado nada si la ho-

mosexualidad se mantuviera en los

esquemas clàsicos que Schlesinger

marcó en su 'Domingo, maldito

domingo', y que Hiller ha empa-

quetado para consumo de estóma-

gos relucientes en 'Su otro amor'".

En resumen, una pel ícula, como
decía màs arriba, difícil de ver sin

tensión por el claustrofóbico am-

biente en el que se mueve y los

diàlogos con palabras de las llama-

das "malsonantes"que, dentro de la

irrealidad del film, pueden ser el as-

pecto que dé màs credibilidad a la

acción, por el tono y el momento
en que son dichas. Hay que senalar

el trabajo de Brad Davis y Jeanne

Moreau, con una puesta en escena

inconmensurable y una dirección de

actores magníficamente teatral.

El nino salvajamente trufado



"Paso exclusivo servicios religiosos”

Suposem que el rètol es refereix al"
església de la fotografia, però 1"ori e:

tació és cap a les Cotxeres. Serà una

Molts de vosaltres potser ja sa-

breu —sobretot si llegiu diaris espor-

tius o revistes del "corazón"— que

el porter de l'Espanol, Tomàs N'Ko-

no, ha tingut una fi Meta fa poc

temps. Bé, la filleta l'ha tinguda la

dona, s'entén, però el que potser no

sabreu és el lloc on l'han batejada.

Doncs, la negreta Ferdinanda

—aquest és el nom de la nena— ha

estat batejada a la parròquia de

Sant Medir. Ah! I el rector Bigordà,

per si no ho sabíeu, és barcelonista

de cap a peus.

"Coloms als fils elèctrics"

Un bombardeig quotidià i no tenim si-

renes d"alarma anti—aèrea ni un quiosc

de lloguer de paraigUes. Esperem que

els fils aguantin.
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LITERARI
DE SANT JORDI ... NOTA DELS ORGANITZADORS

DEL FESTIVAL DE CINEMA
DE SANTS

La biblioteca de l'Ateneu Popular de Sants i la revista Trenc d'Alba, amb

motiu de la festa de Sant Jordi, convoca un concurs literari amb les

següents bases:

1.

— Hi podrà concórrer tothom que vulgui amb un treball inèdit, d'uns 5 a

10 folis per als treballs en prosa, de 3 a 6 folis per als reportatges i d'1

10 folis per als còmics, mecanografiat a doble espai, en paper mida foli

i a una sola cara.

2.

— Els treballs, que hauran de ser firmats amb pseudònim, aniran acompa-

nyats d'un sobre a part, tancat, a l'exterior del qual constarà el pseudò-

nim corresponent i el títol del treball. A l'interior del sobre s'indicarà

nom, cognoms, data de naixement i adreça de l'autor.

3.

- El termini d'admissió dels originals acabarà el dia 10 d'abril. Els treballs

s'han de lliurar a la biblioteca de l'Ateneu Popular de Sants, al C. Riego

núm. 28.

4.

— S'atorgaran premis als següents treballs:

—A la millor narració curta.

- Al millor còmic.

-Al millor reportatge sobre algun aspecte del barri.

—A la millor obra poètica.

5.

- Els treballs podran ser escrits en llengua catalana o castellana.

6.

-- No es podrà presentar una mateixa obra en català i castellà.

7.

— E I veredicte del jurat es farà públic el 23 d'abril, dia en què també es

donaran els premis.

8. - El jurat podrà declarar desert algun premi si considera que cap de les

obres presentades no el mereix.

9.

— La participació en aquest concurs suposa l'acceptació implícita de les

seves bases. Es refusarà qualsevol treball que no hi estigui d'acord.

Oportunament es donarà a conèixer la composició del jurat.

L'organització del V Festival

de Cinema de Sants ha valorat po-

sitivament el resultat obtingut aquest

any. S'ha fet el pas necessari per po-

der assolir un festival realment

popular i amb coherència, tant en

l'aspecte d'organització com en el

de programació. A partir d'enguany

el festival és autònom de qualsevol

entitat i té el suport del Secretariat

d'Entitats i del Consell del Distric-

te. Les projeccions han estat des-

centralitzades a nivell de districte.

S'ha fet, també, un homenatge molt

modest però important a l'Arton

Moreno, peoner del cinema d'ani-

mació i dels dibuixos animats a Ca-

talunya i a tot l'estat espanyol. Ha

sorgit, finalment, la iniciativa de

celebrar unes jornades-debat sobre

possibles alternatives per donar a

conèixer el cinema del nostre país.

De la convocatòria de guions,

s'ha realitzat un film que esperem

popularitzar un cop enllestit el mun-

tatge.

La continu itat d'aquest festival

deprendrà, a partir d'ara, de tots.

L 'Equip organitzador
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FARMAC1A
CENTRO
DE
ESPECIFICOS

formulas
magistrales

analisis

oxigeno
ortopèdia

gçupos
sanguineos

AVENIDA MADRID, 222 VALLESPIR, 103 (PLAZA CENTRO) Tel. 339 6332 Barna-14

GESTI
música

GALILEO, 11-13 Barcelona -28
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Butlletí de Sub§crípcío’

FULL DE SUBSCRIPCIÓ 0

D'APORTACIO EC0N0MICA

Nom

Carrer

Població D. P.__ __

Telèfon Activitat
,

Vull rebre la revista TRENC D'ALBA a

través de la modalitat següent:

Subscripció normal (10 núms#) 750ptes 1 |

Subscripció de suport (id.) l*500ptesO
Aportació Voluntària (id,) ptes

Signatura,

DOMICILIACIÓ BANCJLRIA I

I

i

Els agrairé que amb càrrec al meu

compte/llibreta, atenguin els rebuts

que els presentarà la revista "TRENC

D'ALBA" (Alfred Picó o Manel Gómez)*
|

Titular compte

Banc/Caixa_

Agència
|

NQ compte/llibreta__

Població Data I

!

Signatura, .

1

1 ENVIEU-LO A "TRENC D'ALBA" c/ Riego, 28

1

BARCEL0NA-14.

I

I



Iialiia
DÍSSABTES

I FESTIUS TARDES
Í DISSABTES NÍT

Els dissabtes nit: especial per a matrimonis i grups de parelles

OLZINELLES ,31 (SANTS) Tel . 421 77 10

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

TERMOPARKET
LA ULTIMA NOVEDAD EN PARKET

CASAMS
INSTALACIONES- REPARACIONES

AGUA-GAS - ELECTRICIDAD

Galileo,46 Tel. 3395566 BARNA-28 Roger, 12 Tel. 2406162-3346458

CAIXA DE
BARCELONA

BARNA-28

BARCELONA - 14

SANTS - Sants, 65-69 -Tlf. 421.35.11

PLAÇA DEL CENTRE - Av. Madrid, 217 i Vallespir, 113

HOSTAFRANCS - Consell de Cent, 11 - Tlf. 243.55.03

LA BORDETÀ - Badal, 90-92 - Tlf. 331.26.47

GAYARRE - Gayarre, 15-17 - Tlf. 422.35.72

OLZINELLES -Oizinelles, 10-12 - Tlf. 422.36.27

SANT MEDIR - Constitució, 40 - Tlf. 431 .30.10

BARCELONA - 28

BADAL - Carretera de Sants, 295-297

AVGDA. DE MADRID-Av.de Madrid, 9 - Tlf. 333.18.16

SUGRANES - Sant Frederic, 1-3 - Tlf. 422.39.72

SANTA TECLA - Av. Madrid, 92 - Tlf. 339.83.14

CAN MANTEGA - Violant d'Hongria, 1 00 - Tlf. 339.44.23

GALILEO - Galileo, 54-58 - Tlf. 330.51.04

Amb el suport del Secretariat d ’Entitat


